
 (علن النفس واالجتماع)دليل االسترشاد لمادة 

 الصف الثاني الثانوى العام
 

يقول الدكتور عودة : إن التاريخ يستخدم بوصفو المعمل األساسي الذي يعتمد عميو الباحث : 1س
 . االجتماعي في اختيار قضاياه النظرية

موضوع عمم االجتماع وىو يعكس ىذا القول استخدام ابن خمدون لممنيج التاريخي في تحديد 
 : دراسة

A. االجتماعى بناءال. 
B. ةاالجتماعى لقوانينا. 
C. ةاالجتماعي مكانةال. 
D. اإلجتماع اإلنسانى. 

 
 .أحد موضوعات الساعة اآلن لكترونىالطالب فى التقويم ال   المشكالت التى تواجو يعد رصد :2س

 مما يمي: عىذا الموضو   أفضل لدراسة  أي مناىج البحث فى عمم االجتماع
A. التاريخى. 
B. المسح االجتماعى. 
C. التجريبى. 
D. دراسة الحالة. 

 
 "  واالبتعاد عنيا عميك في الشارع مسرعة انحرفت سيارة الخوف من: "3س

 : االخوف في ىذا الموقف منبي ُيعد       
A. انفسي. 
B. يافيزيائ. 
C. وجياوليفس. 
D. عيااجتما. 



االستدالل وحل المشكمة لدى أطفاله خالل  بدراسه عممية عن تطور عممية " جان بياجيه " قام: 4س
 . والطفولة مرحمتي الرضاعة

 مما يمي؟في الدراسة السابقة   " "جان بياجيه أي مناهج البحث استخدمها
A. االستبطاني. 
B. التجريبي. 
C. اإلكمينيكي. 
D. شبه التجريبي. 

 

ساااااااتعداده لدراساااااااة إذا عرفناااااااا اساااااااتعدادات الطالاااااااب لدراساااااااة الماااااااواد األدبياااااااة  وعااااااادم ا: 5س
تسااااانى لناااااا أن نجنباااااو الفشااااال مااااان إقحاماااااو فاااااي دراساااااة لااااايس مااااا ىال    الماااااواد العممياااااة

 ىذا الموقف يجسد ىدفين من أىداف عمم النفس ىما:إن  .لدراستيا
A. التفسير والتنبؤ. 
B. الوصف والتفسير. 
C. الوصف والتحكم. 
D. التفسير والتحكم. 

 

 تينن: يقول ميشيل دي مول6س
 يعانى بالفعل مما يخافو" ة"من يخاف المعانا

 استخمص العالقة بين االنفعاالت الحادة وعممية التفكير فى ضوء المقولة السابقة
 
 
 
 
 
 



 : يقول أمير الشعراء:7س
 ضبانغواألمر يخرج من يد ال -مالى غضبت فضاع أمرى من يدي

 -يجب أن يتصف بيا النسان الناضج وىى: ةىذا البيت الشعرى يجسد سم
.A      الحرمان. تحمل 

B المسؤلية تحمل. 

.C.ضبط النفس 

 .Dالثقة بالنفس. 

 يقول أرن الندرز: :8س
ىااااذا ىااااو  شااااياء ألنفساااايم أفضاااال ماااان أن تصاااان  لياااام أناااات ن يصاااانعوا األأوالدك أم "عماااا

 ماسيضعيم عمى أول طريق النجاح"
 كانو االجتماعية والدور مفى ضوء ىذا القول ىات من عندك مثااَل يميز بين كل من ال

 االجتماعى.
مرأة  وكيااف تتعاماال ماا  اآلخاارين كسااموك أنثااوى  ا: تااتعمم الماارأة فااى أى مجتماا  كيااف تساامك كاا9س

يظيار نااوع  خار ماان التوقعاات يحاادد  ا  يمااا تكاون أمااحنوحينماا تتاازوج الباد وأن تساامك كزوجاة  و 
 اتجاىاتيا نحو اىتماميا بزوجيا ورعاية أطفاليا.

 سق األسرى وىو : ناىتمامات المرأة بزوجيا ورعاية أطفاليا أحد عناصر اليمثل 
A. المكانه الموروثة.  
B. .الدور االجتماعى 
C. .المكانه المكتسبة 
D. .المركز االجتماعى 
 : المدرسة صدر رحب يحتضن األبناء ويرعاىم رعاية األم لصغارىا.11س

 والثانوية . حملولية ول السابق العالقة بين الجماعة األ القيجسد 
 : يقول عمر بن عبد العزيز11س

 "قد أفمح من ُعصم من اليوى والغضب والطم "
 ثنين منيا.إ يجسد القول السابق العديد من سمات الشخص الناضج انفعاليا  ..... استخمص



:ممارسة الرياضة باستمرار تساعدك في بناء قواك واكتشاف الكثير من مواهبك وقدراتك 21س

 .ةارها في مختلف مجاالت الحياثمتقويتها واستبهدف 

 .يجسد القول السلبق أحد اهتمامات البناء االجتماعي. بين بمثال من عندك


